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ABSTRACT 

The objective of this study is to examine the influence of corporate governance 

mechanism, namely institutional ownership, managerial ownership, presence of 

independent of director and size of director to earnings management. This study also 

examines influence concequensies of earnings management to financial performance. 

This study takes sample from 30 companies in the manufacturing sector at the Jakarta 

Stock Exchange, which were published in financial report from 2001-2004. The method 

of analysis of this research used multi regression and single regression.  

The results of this study show that (1) institutional ownership had not significant 

influence to earnings management, (2) managerial ownership had negative significant 

influence to earnings management, (3) presence of independent of director had positive 

significant influence to earnings management, (4) size of director had not significant 

influence to earnings management, (5) simultaneously of institutional ownership, 

managerial ownership, presence of independent of director and size of director had  

significant influence to earnings management, and (6) earnings management had not 

significant influence to financial performance.  
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Performance 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika satu 

orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu 

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent 

tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, 

manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai 

dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang 

tidak simetris atau asimetri informasi (information asymmetric) (Haris, 2004). Asimetri 

antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) (Richardson, 

1998).  

Tindakan earnings management telah memunculkan beberapa kasus skandal 

pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World Com 

dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan 

Tehranian, 2006). Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan 

PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang 

berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon, 2005). 

Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu 

pertanyaan tentang efektivitas penerapan corporate governance. Corporate 

governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi 

ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan 

komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Corporate governance juga 

memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu 

perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, 

Khomsiyah dan Rika, 2004). 

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan 

tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan 

untuk menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan 
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memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership) 

(Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan 

dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer.  

Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh’d et al. (1998) 

dalam Pratana dan Mas’ud (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan 

pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga 

motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran 

monitoring oleh dewan komisaris (board of directors). Dechow et al. (1996) dan Beasly 

(1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan 

pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan 

komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan 

keuangan. 

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar 

untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur 

keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. 

Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi 

oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt, 1995), sehingga laba 

yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas 

mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus 

kas (Cash Flow) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh 

perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah 

dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004). 

 Cash flow return on assets (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja 

perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba 

operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan 

CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al., 2006). 

 Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak 

terlepas dari proses penyusunannya. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam 

rangka proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja 

perusahaan. Menurut Theresia (2005) manajemen laba merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen akan memilih metode tertentu 



                                                                                                                         
     

AKPM-01   4 

untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini akan mempengaruhi 

kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen (Gideon, 2005). 

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Cornett et al. (2006) di Amerika Serikat, 

dengan objek penelitian pada perusahaan go public di Indonesia. Konsep Indikator 

mekanisme corporate governance terdiri dari; kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Hal lain 

yang juga memotivasi peneliti adalah adanya kontradiksi hasil penelitian yang 

dilakukan Warfield, Terry, Wild, dan Wild (1995) dengan penelitian Gabrielsen, Gorm, 

Jeffrey dan Thomas (1997) dan kontradiksi hasil penelitian yang dilakukan Chtourou, 

Jean, dan Lucie (2001) dengan penelitian Beasley (1996), Yermarck (1996), dan Jensen 

(1993).  

Warfield et al., (1995) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan 

manajerial dan discretionary accruals sebagai ukuran dari manajemen laba dan 

berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam 

laba. Namun Gabrielsen, et al. (1997) menemukan hasil yang positif tetapi tidak 

signifikan antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba serta menemukan 

hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan kualitas laba.  

Penelitian Chtourou et al. (2001) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris 

berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hal ini kontradiktif dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Beasley (1996), Yermarck (1996), dan Jensen (1993) yang 

menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar 

kecurangan dalam pelaporan keuangan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme corporate 

governance berpengaruh terhadap manajemen laba dan sebagai konsekuensi, apakah 

manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pertanyaan penelitian dari 

perumusan masalah tersebut adalah: (1) Apakah mekanisme corporate governance, 

dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 

laba, dan (2) apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tujuan 

penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris bahwa mekanisme corporate governance 
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berpengaruh terhadap manajemen laba dan manajemen laba berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori, terutama kajian akuntansi keuangan mengenai agency theory dan 

corporate governance dan konsekuensinya terhadap kinerja keuangan yang dilaporkan. 

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan 

masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan 

dalam memahami mekanisme corporate governance serta praktik manajemen laba, 

sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan. 

 

II. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 

hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor 

(principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan 

agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya 

keagenan (agency cost). 

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, 

manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai 

dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam 

perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).  

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi 

sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest), 

(2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded 

rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan 

asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak 

opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004). 
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Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan 

tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini 

berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). 

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang 

disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry).  

Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings 

management) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja 

ekonomi perusahaan. Penelitian Richardson (1998) menunjukkan adanya hubungan 

positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. 

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori 

keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada 

para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka 

investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin 

bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak 

akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak 

menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan 

berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan 

Vishny, 1997). Dengan kata lain corporate governance diharapkan dapat berfungsi 

untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost). 

Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi 

manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat 

mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan 

terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005). 
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McConell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan 

Hawkins (1999), dan Hartzell dan Starks (2003) dalam Cornertt et al., (2006) 

menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi 

perilaku para manajer. Cornet et al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan 

perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih 

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi 

perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. Dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis dengan rumusan sebagai berikut: 

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 

Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba 

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh 

motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran 

manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai 

pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut 

akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang 

diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi 

tindakan manajemen laba (Gideon, 2005). 

Warfield et al., (1995) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan 

manajerial dan discretionary accruals sebagai ukuran dari manajemen laba dan 

berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam 

laba. Hasil yang sama juga diperoleh Jensen dan Meckling (1976), Dhaliwal et al. 

(1982), Morck et al. (1988) dan Pratana dan Mas’ud (2003). Selanjutnya, rumusan 

hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Manajemen laba 

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris 

independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara 
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para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat 

kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk 

melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate 

governance.  

Hasil penelitian Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1996), Klein (2002), 

Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou et al. (2001), Pratana dan Mas’ud (2003), 

dan Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang 

memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau 

outside director dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Sehingga, jika anggota 

dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan 

berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan discretionary accruals (Cornett et 

al., 2006). Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H2 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba 

Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba 

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan 

Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan 

komisaris merupakan bagian dari mekanisme corporate governance.  Hal ini diperkuat 

oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner et al. (2003) yang menegaskan 

bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme governance yang penting. Mereka juga 

menyarankan bahwa dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif daripada 

dewan yang ukurannya kecil. 

Penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beaslley (1996) dan Jensen (1993) 

juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif 

dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran 

besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan 

fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Oleh 

karena itu hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba 
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Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan 

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental 

perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

akuntansi akrual. Padahal kinerja fundamental perusahaan tersebut digunakan oleh 

pemodal untuk menilai prospek perusahaan, yang tercermin pada kinerja saham. 

Manajemen laba yang dilakukan manajer pada laporan keuangan tersebut akan 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi 

kinerja saham (Haris, 2004). 

Bryshaw dan Eldin (1989) menemukan bukti bahwa alasan manajemen melakukan 

manajemen laba adalah: (1) skema kompensasi manajemen yang dihubungkan 

dengan kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan; 

serta (2) fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik 

untuk mengganti manajemen dengan pengambilalihan secara langsung. 

Cornett et al., (2006) menemukan adanya pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap penurunan discretionary accruals sebagai ukuran dari 

manajemen laba dan berhubungan positif dengan CFROA. Hasil ini diinterpretasikan 

sebagai indikasi bahwa CFROA merupakan fungsi positif dari indikator mekanisme 

corporate governance. Mekanisme corporate governance dapat mengurangi 

dorongan manajer melakukan earnings management, sehingga CFROA yang 

dilaporkan merefleksikan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan uraian tersebut 

diatas diajukan hipotesis dengan rumusan sebagai berikut: 

H5: Manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan   

 

III. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Periode pengamatan penelitian dilakukan dari 

tahun 2002-2004. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling), yaitu: (1) Telah terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebelum tahun 2001 agar tersedia data untuk menghitung 

akrual, (2) Menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2002-2004, dan (3) Memiliki data 
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mengenai kepemilikan intitusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen dan ukuran dewan komisaris 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil 

dari laporan keuangan tahunan perusahaan berupa nilai rata-rata dari tahun 2002 – 2004. 

Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari Pusat Informasi Data Pasar Modal 

Program S3 ilmu ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), dan www.jsx.co.id.  

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh 

institusi (Beiner et al, 2003). Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham 

yang beredar.    

2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase 

jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan 

yang beredar. 

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, 

serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi 

kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004). Proporsi 

dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota 

dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan 

komisaris perusahaan. 

4. Ukuran Dewan Komisaris 

http://www.jsx.co.id/
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Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris 

perusahaan (Beiner et al, 2003). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang 

mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika 

dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004). Ukuran dewan komisaris diukur 

dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. 

5. Manajemen Laba 

 Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap 

proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa 

keuntungan pribadi (Schipper, 1989). Penggunaan discretionary accruals sebagai proksi 

manajemen laba dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al., 

1995).  

TAC = Nit – CFOit.…………………………………………………….…....…...(1) 

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persaman regresi OLS sebagai berikut: 

TAit/Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔRevt / Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1) + e……………...(2) 

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai non discretionary accruals (NDA) 

dapat dihitung dengan rumus : 

NDAit = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔRevt / Ait-1 - ΔRect/ Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1)….......(3) 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit..……………..………….…..……..……………....(4) 

Keterangan :  

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i  pada periode ke t 

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i  pada periode ke t 

TAit = Total akrual perusahaan i  pada periode ke t 

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t 

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t 

Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1    

ΔRevt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t 

PPEt   = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t 

ΔRect  = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t    

e = error  
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6. Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja 

keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari 

laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

cash flow return on asset (CFROA).  CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan 

pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva. 

      EBIT + Dep 

CFROA=                                  ……….…………..…………...….…………..….(5) 

      Assets 

Keterangan: 

CFROA  = Cash flow return on assets  

EBIT      = Laba sebelum bunga dan pajak  

Dep  = Depresiasi  

Assets  = Total aktiva  

 

Teknik Analisis Data 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, 

minimun, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, 

dilakukan uji asumsi klasik (normality, multicollinearity, dan heterokedastisitas). 

Pengujian Hipotesis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen 

laba (H1, H2, H3 dan H4) digunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan 

regresi tersebut sebagai berikut : 

DA = βo+ β1INSTOWN+ β2MGROWN+ β3BOARDINDP+ β4BOARDZIZE+ 

e……………..……………………………………………………………(6) 

Keterangan : 

DA   = Discretionary Accruals  

INSTOWN = Kepemilikan institusional 

MGROWN = Kepemilikan manjerial 

BOARDINDP = Proporsi dewan komisaris independen 

BOARDZIZE = Ukuran dewan komisaris 

βo   = Konstanta 
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β1 – β4  = Koefisien regresi 

e  = error 

 Sedangkan untuk menguji hipotesis pengaruh manajemen laba terhadap kinerja 

(H5) digunakan alat analisis regresi sederhana. Model persamaan regresi tersebut 

sebagai berikut : 

CFROA = βo + β5 DA + e ………………..…..…………………………………(7) 

Keterangan: 

CFROA = Cash flow return on assets 

DA  = Discretionary Accruals  

βo  = Konstanta 

β5   = Koefisien regresi 

e  = error 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan Data 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebanyak 169 

perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 169 perusahaan telah terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) sebelum tahun 2001 dan menerbitkan laporan keuangan dari tahun 

2002-2004. Sedangkan jumlah perusahaan yang memiliki data mengenai kepemilikan 

intitusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran 

dewan komisaris sebanyak 30 perusahaan. Sehingga jumlah sampel perusahaan yang 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan. 

Statistik Deskriptif 

Nilai rata-rata kepemilikan institusional, kemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen, jumlah dewan komisaris, discretionary accruals dan cash flow 

return on assets serta standar deviasi masing-masing variabel disajikan pada tabel 1.  

Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik yang dipersyaratkan untuk model regresi dilakukan dan 

diperoleh kesimpulan bahwa semua asumsi telah terpenuhi berdasarkan hasil berikut 

(lampiran): 1) Uji normalitas persamaan pertama dan kedua berdasarkan grafik 
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histogram dan grafik normal probability plot. Gambar histogram menunjukkan suatu 

pola yang menggambarkan pola distribusi yang tidak menceng kekiri maupun kekanan. 

Sedangkan dari hasil grafik normal probability plot menunjukkan penyebaran data yang 

berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari kedua gambar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.  

2) Nilai Variance Inflation Factor untuk masing-masing variabel independen  

dalam persamaan pertama memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar 

dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel 

independen. 3) Grafik scatter plot persamaan pertama menunjukkan tidak ada pola 

tertentu dimana titik-titik (point-point) menyebar secara acak dan disekitar angka 0 pada 

sumbu Y. Dengan demikian dalam persamaan regresi tersebut tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas. 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap variabel discretionary accruals dengan tingkat signifikan 5%. 

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan instutusional 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ditolak. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan Jensen dan Meckling (1976) ,Warfield et al., 

(1995), Dhaliwal et al., (1982), Morck et al., (1988) dan Pranata dan Mas’ud (2003) 

yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa institusional adalah pemilik 

yang lebih memfokuskan pada current earnings (Porter, 1992 dalam Pranata dan 

Mas’ud 2003). Akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat 

meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan manipulasi laba. 

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Cornett et al., (2006) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional akan membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi 

target laba dari para investor, sehingga mereka akan tetap cenderung terlibat dalam 

tindakan manipulasi laba. 

Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

discretionary accruals. Sehingga hipotesis kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 
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dilakukan Jensen dan Meckling (1976) ,Warfield et al., (1995), Dhaliwal et al., (1982), 

Morck et al., (1988), Pranata dan Mas’ud (2003) dan Cornett et al., (2006)  yang 

menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Hasil ini menujukan bahwa 

kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme corporate governance yang dapat 

mengurangi ketidak selarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau 

pemegang saham.   

Variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel discretionary accruals. Hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi 

dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Dechow et al.,(1996), 

Klein (2002), Chtourou et al., (2001), Xie et al., (2003) dan Cornett et al., (2006) yang 

menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan 

hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas 

(pengendali/founders) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak 

meningkat bahkan turun (Gideon, 2005). Sylvia dan Siddharta (2005) juga menyatakan 

bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya 

dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan 

Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan 

dari hasil survai Asian Development Bank dalam Gidoen (2005) yang menyatakan 

bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas 

menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya 

menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif. 

Variabel jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap variabel 

discretionary accruals. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran 

dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba ditolak. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan Dechow et al.,(1996), Klein 

(2002), Chtourou et al., (2001), Xie et al., (2003), Pranata dan Mas’ud (2003) dan 

Cornett et al., (2006). Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya dewan komisaris 

bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap 

manajemen perusahaan.  Akan tetapi efektivitas meknisme pengendalian tergantung 
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pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi (Jennings 

2004a; 2004b; 2005a; Oliver, 2004) serta peran dewan komisaris dalam aktivitas 

pengendalian (monitoring) terhadap manajemen (Cohen, et al. 2004; Jennings 2005b).   

Variabel discretionary accruals tidak berpengaruh signifikan terhadap cash flow 

return on assets. Sehingga hipotesis manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan Pae (1999), Feltham dan Pae (2000) dalam Gideon (2005), Theresia 

(2005) dan Gideon (2005). Lemahnya pengaruh tersebut dapat dikatakan bahwa cash 

flow return on assets merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan dalam 

kategori cash flow measures yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan 

akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Cash flow menunjukkan hasil yang 

dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat 

tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004). 

Kepemilikan institusional, kepemilikan maanjerial, proporsi dewan komisaris 

independen dan jumlah dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Nilai adjusted R² sama dengan 0,198 yang berarti bahwa 

19,8% variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah 

dewan komisaris, sisanya 80,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi. 

Sedangkan variabel manajemen laba tidak mampu menjelaskan variabel kinerja 

keuangan yang proksikan dengan cash flow return on assets. Nilai adjusted R²nya 

adalah –0,25. Menurut Gujarati (2003) dalam Imam (2005) Jika nilai adjusted R² 

negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol. Hal ini berarti 100% variabel 

kinerja keuangan yang proksikan dengan cash flow return on assets dijelaskan oleh 

faktor lain diluar model regresi. 

IV. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN UNTUK PENELITIAN 

SELANJUTNYA 

Kesimpulan 

 Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 1) 

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba; 2) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen 
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laba; 3) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba; 4) Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba; 5) Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris secara 

bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba; 

dan 6) Manajemen laba (discretionary accruals) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja keuangan (cash flow return on assets).  

Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Beberapa hal menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti 

memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dan saran yang 

dimaksud antara lain: 1) Dilihat dari nilai adjusted R² yang relatif kecil, maka untuk 

penelitian selanjutnya perlu meneliti variabel lain, misalnya komite audit yang 

merupakan suatu komite yang membantu fungsi pengawasan dewan komisaris. 2) 

Dalam pengukuran kinerja keuangan, biaya non kas dalam menentukan cash flow return 

on assets hanya menggunakan biaya depresiasi, untuk penelitian selanjutnya perlu 

menambahkan biaya non kas yang lain. 3) Prespektif manajemen laba yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah prespektif oportunistis. Untuk penelitian selanjutnya 

manajemen laba perlu ditinjau dari prespektif yang lain, misalnya prespektif efisiensi. 

Perspektif efisiensi manyatakan bahwa manajer melakukan pilihan atas kebijakan 

akuntansi untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang cash flow yang akan 

datang dan untuk meminimalkan agency cost yang terjadi karena konflik kepentingan 

antara stakeholder dan manajer (Jiambalvo, 1996). 
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Tabel 1 

Statistik deskriptif kepemilikan institusional, kemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen, jumlah dewan komisaris, discretionary accruals dan cash flow 

return on assets 

 

   N Minimum Maximum 

Std. 

Mean Deviation 

30 ,0564 ,9622 ,568235 ,2259275 INSTOWN 

MGROWN 30 ,0001 ,1152 ,033243 ,0377333 

BOARDINDP 30 ,2500 ,5000 ,372960 ,0753010 

BOARDSIZE 30 2,0000 10,6667 3,733337 1,6479471 

DA 30 -,5833 -,0553 -,289912 ,1413110 

CFROA 30 -,0316 ,2302 ,087474 ,0640352 

Valid N (listwise) 30      

 

Hasil Regresi Terhadap Data  
Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 

Variables Variables 

Entered Removed Method 

1 BOARDSIZ, 

INSTOWN, 
. Enter

BOARDIND, 

MGROWN(a) 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: DA 

 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 

Adjusted R Std. Error of 

Square the Estimate 

1 ,555(a) ,308 ,198 ,126573812

a  Predictors: (Constant), BOARDSIZ, INSTOWN, BOARDIND, MGROWN 

b  Dependent Variable: DA 
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ANOVA(b) 
 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,179 4 ,045 2,787 ,048(a) 

  Residual ,401 25 ,016    

  Total ,579 29     

a  Predictors: (Constant), BOARDSIZ, INSTOWN, BOARDIND, MGROWN 

b  Dependent Variable: DA 

Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B 

Std. 

Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) -,544 ,146  -3,730 ,001    

  INSTOWN -,067 ,109 -,107 -,612 ,546 ,904 1,107 

  MGROWN -

1,375 
,661 -,367 -2,081 ,048 ,888 1,126 

  BOARDIND ,704 ,315 ,375 2,232 ,035 ,979 1,022 

  BOARDSIZ ,020 ,014 ,234 1,391 ,177 ,975 1,026 

a  Dependent Variable: DA 

 
 

Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,42999828 -,07406109 -,28991194 ,078470686 30 

Std. Predicted Value -1,785 2,751 ,000 1,000 30 

Standard Error of Predicted 

Value 
,029438632 ,104431823 ,049020783 ,016623140 30 

Adjusted Predicted Value -,46407300 -,06184053 -,29003331 ,081938376 30 

Residual -,21272352 ,24017388 ,00000000 ,117520834 30 

Std. Residual -1,681 1,898 ,000 ,928 30 

Stud. Residual -1,761 1,951 ,000 ,981 30 

Deleted Residual -,23346466 ,25456747 ,00012137 ,131723465 30 

Stud. Deleted Residual -1,843 2,076 ,011 1,013 30 

Mahal. Distance ,602 18,775 3,867 3,756 30 

Cook's Distance ,000 ,094 ,023 ,025 30 

Centered Leverage Value ,021 ,647 ,133 ,130 30 

a  Dependent Variable: DA 
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Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 

Variables Variables 

Entered Removed Method 

1 DA(a) . Enter

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: CFROA 

 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 

Adjusted R Std. Error of 

Square the Estimate 

1 ,101(a) ,010 -,025 ,064834876

a  Predictors: (Constant), DA 

b  Dependent Variable: CFROA 

 

Coefficients(a) 
 

Mod

el   

Unstandardized Standardized 

Coefficients Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) ,101 ,027  3,678 ,001

  DA ,046 ,085 ,101 ,538 ,595

a  Dependent Variable: CFROA 

 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,07403477 ,09822262 ,08747399 ,006473123 30 

Std. Predicted Value -2,076 1,661 ,000 1,000 30 

Standard Error of 
,011923031 ,027657134 ,016184321 ,004351595 30 

Predicted Value 

Adjusted Predicted Value ,06396975 ,10990637 ,08712139 ,008809704 30 

Residual -,12440214 ,13517900 ,00000000 ,063707227 30 

Std. Residual -1,919 2,085 ,000 ,983 30 

Stud. Residual -2,021 2,175 ,003 1,019 30 

Deleted Residual -,13795397 ,14704466 ,00035260 ,068614034 30 

Stud. Deleted Residual -2,147 2,342 ,003 1,051 30 

Mahal. Distance ,014 4,310 ,967 1,088 30 

Cook's Distance ,000 ,222 ,039 ,058 30 

Centered Leverage Value ,000 ,149 ,033 ,038 30 
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a  Dependent Variable: CFROA 
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